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„Havat terel a szél az erdQn,  feszül sok ága, tűhegye, - 
mint pehely-nyájat pásztora.  szelet fog, - készül, nQ magasba 
S néhány fenyQ már érzi sejtQn, az egyetlen szent éj fele.” 
miként lesz áldott-fényű fa,    
és hallgatózik. Szűz utakra  Rainer Maria Rilke: Ádvent 
      (Fodor András fordítása) 

MesélW apróságok 

A hagyományokhoz híven, az 

általános iskola idén is megren-

dezte az alsósok körében oly 
népszerű Benedek Elek Mese-

mondó Versenyt november 20-

án. 

 

bQvebben a 3. oldalon 

Egészségház és  
Római katolikus templom 

Hamarosan végleg elkészül községünk két 
nagyobb beruházása, az Egészségház épü-
lete és a Római katolikus templom javítása. 
 

bQvebben a 2. oldalon 

Mozgalmas hónapo-

kat tudhat maga 

mögött a Pusztado-

bosi Óvoda 

 

Kézműves foglalkozások, 
egészséges életmódra 
nevelés és ünnepi fellé-
pés foglalkoztatta mos-

tanság az óvodásokat. 

bQvebben a Ő. oldalon 

 

FélidWhöz ért a 
labdarúgó baj-

nokság a Me-

gyei III. osztály 
– Szatmár Cso-

portban 

 

bQvebben a 10. 
oldalon 

 

 „Egymillió csillag 

a szegényekért” 

 

Pusztadoboson elQször rendeztük 
meg a Karitász az „Egymillió csillag 
a szegényekért” szolidaritási akciót. 

bővebben a 7. oldalon 

 

 

 

 

 

 

  

A könyvtárban talál-

koztunk…  

Vszi Könyvtári Napok 
Pusztadoboson 

 

Az október 13-tól 20-ig 

tartott Országos Könyvtári 
Napok programsorozat 

célja évek óta, hogy az 
olvasás szeretetére buzdít-
son minden korosztályt. A 
pusztadobosi Községi 
Könyvtár idén is részt vett 
ezen az országos esemé-
nyen, és színvonalas prog-

ramokkal kedveskedhetett 

olvasóinak egy héten ke-

resztül. 

bQvebben a 8. oldalon 



A 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati 
választás eredményeŐ 

 

Polgármester: Dani Attila 

 
Képviselőtestületi tagok: 

Berényi Sándor Jánosné Nemes Tamás  
Czentnár Mihály Csaba  Sata Bertalanné  
Juha Miklós   Vágáczki Zsolt 

 
Nemzetiségi önkormányzati tagok: 

Balogh Béla   Jóni Tibor 
Balogh György   Rostás György 

 

 

 

Karácsonyi köszöntő 
  

A nagy rohanás után nemsokára elcsendesedik minden, bezárnak az üzletek, leáll a forgalom és mindenki igyekszik 
családi körben tölteni Karácsony ünnepét. A Karácsony a béke, a szeretet, a család ünnepe. Ilyenkor a nagy roha-
násból lelassulunk, és több idQt szakítunk szeretteinkre, embertársainkra. Alkalmat kerítünk egymás meglátogatására, 
kapcsolataink ápolására. A Karácsony meghitt légkörébQl nehezen tudja kivonni magát az ember, hiszen Isten em-
berhez lehajló szeretete mindenkit megérint. Karácsonykor az egész világ másként viselkedik, mint az év során bár-
mikor. Mindenki próbál jobban odafigyelni a másikra. A szeretetnél drágább ajándékot az ember nem kaphat, és jó 
volna, ha mindig ilyen ajándékkal lepnénk meg egymást. 
 
A község képviselQtestülete nevében megköszönöm, hogy Önök mindig partnerek voltak a közös célok megvalósítá-
sában. Kívánok Pusztadobos község minden polgárának szent, áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, békés, 
boldog, eredményekben gazdag új esztendQt. Kívánom, hogy a 201ő-ös évben is a szeretet, az összefogás, az együtt 
gondolkodás jellemezze mindennapjainkat. Ehhez kívánok jó erQt, kitartást, jókedvet és lelki békét! 

           Dani Attila 
polgármester 

 

 

 

Elkészült az Egészségház 

BefejezQdtek az Egészség-
ház építési munkálatai, 
megtörtént a kivitelezés. 
Jelenleg folyamatban van az 
eszközbeszerzés és az 
épület körüli parkosítás. Dani 
Attila polgármester elmondta, 
a műszaki engedélyek 
beszerzése és a műszaki 
átadás december hónapban 
megtörténik. Az ünnepélyes 
átadás 201ő. január 2Ő-én 
lesz, a várható nyitás pedig 
február 1-jén.  

 

Utolsó simítások a római katolikus templomon 
 

Június végén kezdQdött a római katoli-
kus templom tetQszerkezetének javítá-
sa, a templom befedése. A munkálatok 
lassan befejezQdnek, jelenleg az utolsó 
pótlások és javítások zajlanak, tudatta 
velünk Fülöp Sándor esperes úr. A 
templom szentelése 201ő. január 2Ő-
én lesz, együtt az Egészségházzal. A 
tisztelendQ úr ezzel kapcsolatban hoz-
zá is tette: „A közös átadás az össze-
tartásnak egy nagyon szép jele.” 
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 Közmeghallgatást tartott 

Pusztadobos Község Önkor-

mányzata KépviselQ – testülete 
november 27-én a Kastélykerti 
Gyerekházban. A közmeghall-
gatás során Dani Attila polgár-

mester tájékoztatta a lakossá-
got az önkormányzat 201Ő. évi 
munkájáról, és a jövQbeni ter-

vekrQl, illetve egyéb közérdekű 
kérdések is szóba kerültek, 
amelyeket a jelenlévQ lakosok 
fogalmaztak meg. 

 

 Átadták az M3-as autópálya 
új szakaszát október 10-én. A 
pályaszakasz a csengersimai 
magyar-román határátkelQre 
vezetQ Ő9-es fQút mellett fekvQ 
Pr határától Vásárosnaményig 
tart, miközben Papos, Puszta-

dobos és Nyírparasznya tele-

püléseket érinti. Az átadáson 
Dani Attila, községünk polgár-

mestere is tiszteletét tette. 
(forrás: hirado.hu) 

 

 Parkosítás zajlott a temetQben 
október hónapban. A temetQ 
melletti út, a járda és a parkoló 
elkészültével a temetQ belsQ te-

rületét is szépítették, méghozzá 
rózsák ültetésével tették impo-

zánsabbá. 



Megemlékezések az iskolában 

Az aradi vértanúkra emlékeztek október 6-án a 
Pusztadobosi Általános Iskolában. A hatodik osz-
tályos tanulók tisztelegtek műsorukkal az 1848-49-
es szabadságharc során kivégzett honvédtisztek 
elQtt. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ő8. 
évfordulója alkalmából is megemlékezést tartottak. 
Október 22-én a nyolcadik osztályos tanulók mű-
sora elevenítette fel a magyar nép szovjet meg-
szállás és diktatúra ellen folytatott harcát. 

A rendezvények színvonalát az iskola énekkara is 
emelte elQadásával. 

 

Sportos kikapcsolódásban volt részük a tanodásoknak 

 

MesélW apróságok – Benedek Elek Mesemondó Verseny a Pusztadobosi Általános Iskolában 

 
 
A hagyományokhoz híven, az általános iskola idén is meg-

rendezte az alsósok körében oly népszerű Benedek Elek 
Mesemondó Versenyt. November 20-án vették birtokba az 
iskola legkisebbjei – egészen a negyedik osztályig – a konfe-

renciatermet, és kalauzolták a jelenlévQket a mesék színes 
világában. Most is nagyon kedves, vicces meséket hallhatott 
a közönség és a zsűri is, csak úgy, mint eddig minden alka-

lommal. Ügyesen vették ezt az új akadályt az elsQsök is, de 
a többi alsós szereplQ is büszke lehet magára, hiszen mind-

annyian szépen megtanulták a hosszú meséket. A zsűri 
mind a huszonnégy kis mesemondót megjutalmazta, a ki-

emelkedQk pedig értékes könyvjutalomban is részesültek. 
 

Bereczki Gabriella 

 
 

 

AIDS Világnap – elWadás az iskolában 

 

December elseje az AIDS Világnapja. EbbQl az 
alkalomból településünk védQnQje, Kondor Tün-

de tartott elQadást a Pusztadobosi Általános 
Iskolában, a hetedik és a nyolcadik osztályos 
diákoknak ezen a napon. Bemutatójából a gye-

rekek megismerhették ezt a szörnyű gyógyítha-

tatlan betegséget, amelyet még a mai napig 

döbbenet és kétkedés fogad a világban min-

denhol. 

 

 Bereczki Gabriella   

 

 

 
 
 
 

Színházban jártunk 
 

A Mazsola tanoda keretében november 19-én Mátészalká-
ra utaztunk, hogy megtekintsük az A muzsika hangja című 
színházi elQadást. A negyven tanodás diák és a négy kísé-
rQ pedagógus nagyon jól érezte magát a színvonalas elQ-
adáson. 
 

Sportosan 
 

A tanodások két csoportja is nagyszerű kerékpártúrát tett a 
Gergelyiugornya – Gulács közötti töltésen. A modern és 
kényelmes kerékpárokon csak úgy repült az idQ. Mindenki 
nagyon jól érezte magát és kellemesen elfáradt. Csak azt 
sajnálták, hogy elég hamar besötétedett, és vissza kellett 
térni a kiinduló pontra. Nem hiába szokták mondani, hogy 
jó társaságban sokkal gyorsabban telik az idQ. 
                        Bereczki Gabriella 
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Bátran álltak színpadra a kis mesemondók 



 

Fontos hónap a szeptember az óvodában 

Az óvodában a szeptember a beszoktatás idQszaka. 
Arra törekszünk, hogy a gyermekek érzelmileg bizton-

ságban érezzék magukat. Az óvónQknek meg kell ta-

lálniuk a kulcsot a különbözQ környezetbQl érkezQ, kü-
lönbözQ személyiségű gyerekekhez.  
Az óvodában zajló élet középpontjában a játék és a 
családias légkör áll. A Napirend egy olyan „rendet” 
biztosít, amelyhez a gyerekek könnyedén alkalmaz-

kodnak, ami nem merev és szigorú, de a biztonságér-

zetet erQsíti. Az együttélés szabályainak elsajátítása is 
itt kezdQdik. Azt, hogy milyen fontos ez az életszakasz 
a gyermekek életében, leginkább az alábbi Robert 
Fulghum idézet fejezi ki a legjobban: 
 

„Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni 
érdemes. 
Azt, hogy hogyan éljek, mit tegyek, mind az óvodában tanultam meg. 
Az egyetemen a bölcsesség nem volt különösebb érték, az óvodában azonban annál inkább. 
Íme, amit ott tanultam: Ossz meg mindent másokkal! Ne csalj a játékban! 
Ne bántsd a másikat! Mindent oda tegyél vissza, ahonnét elvetted! Rakj rendet magad után! Ne vedd el a másét! 
Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál! Evés elQtt moss kezet! 
Húzd le a vécét!A frissen sült sütemény és a hideg tej tápláló. Élj mértékkel! 
Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz egy keveset! Délutánonként szundíts 
egyet! A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad kezét és ne szakadjatok el egymástól! Ismerd fel a 
csodát!” 

Sata Bertalanné 

óvodavezetQ 

 

Egészségesen már apró kortól kezdve! 
 

Az egészséges életmód kialakítását állítottuk a kö-
zéppontba az óvodában szeptember harmadik heté-

ben. ÉvrQl évre szervezünk olyan projekteket, amellyel 

az egészségtudatos magatartást formáljuk. Az Qsz jó 
alkalom erre, hiszen ilyenkor könnyebben beszerezhe-

tQ az alma, a sárgarépa, a dió, a krumpli stb. A szülQk 
zöldségeket és gyümölcsöket hoztak otthonról. Az 
összegyűjtött alapanyagokból salátákat készítettünk, 
amit a gyermekek jóízűen elfogyasztottak. A higiéniás 
szabályok és a mozgás is hangsúlyosabb szerepet 
kapott. A védQnQvel együttműködve a fogmosás he-

lyes technikáját gyakorolhatták, majd a közös zenés 
tornán mozgathatták izmaikat.  

 Sata Bertalanné 

 

Rózsacsokrok falevélbWl 
 

Az óvodásokkal és szüleikkel részesei lehettünk az 
október 18-án megrendezett Családi Napnak. A kéz-

műves tevékenységek lehetQséget biztosítottak arra, 
hogy miközben az ügyes kezek alkottak, a szülQk 
egymással beszélgettek és ezáltal közelebb kerültek 
egymáshoz, jobban megismerték egymást. A színes 
falevelekbQl készített rózsacsokrokat hazavitték, és az 
otthonaikat díszítették velük. 

Sata Bertalanné 
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A kiscsoportos óvodásoknak meg kell szokniuk az új környezetet 

Fontos az egészséges életmód korai kialakítása 



 

 

Hagyományos „rózsacsoda” a római katolikus 
templomban 

 

Már hagyomány, hogy a nagycsoportos óvodások részt vesz-

nek a római katolikus templomban a Szent Erzsébet napi ter-

ményszentelésen. A felkészülés alatt a gyerekek megismerték 
a „rózsacsodát”, vagyis, hogy amikor Árpádházi Szent Erzsé-
betet kérdQre vonták, hogy miért visz a szegényeknek ala-

mizsnát, akkor a kötényében a kenyér rózsává változott. A 
szülQk termésekkel teli kosárkákat készítettek, amelyeket a 
templomban megszenteltek. A versek, énekek, amelyeket erre 
az alkalomra tanultak a szeretetrQl szóltak, és a Karitász által 
szervezett ünnepséget is színesítették. 

Sata Bertalanné 

 

 

 

Ruhabörze a Kastélykerti gyerekházban 

 
Jóni János, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat volt 
elnöke szeptember hónapban felkereste gyerekházun-

kat, hogy szeretné, ha segítségére lennénk a Magyar 
Vöröskereszt által adományozott ruhák kiosztásában. Mi 
pedig szívesen elvállaltuk ezt a feladatot. A gyerekházat 
már elQzQ nap berendeztük, hogy a több zsáknyi ruha 
és cipQ átlátható legyen az érdeklQdQk számára.  
A gyerekházba járó édesanyákon kívül még számos 
falubeli lakos is ellátogatott az eseményre. Mindenki 
talált neki megfelelQ holmit, sQt a családtagjaikra, isme-

rQseikre is gondoltak. A ruhák átvételét aláírásukkal 
igazolták a Vöröskereszt felé. 

Czentnárné Márton Tünde 

gyerekház vezetQ 

 

 

 

 

 

 

 

Adventi készülWdés a gyerekházban 

 

A Kastélykerti Gyerekházban elkezdQdtek az adventi 
kézműves foglalkozások november utolsó hetében. 
Meghívtuk a község gyerekházas anyukáit és gyerme-

keiket a közös adventi készülQdésre. A díszítQ anyagok 
sokfélesége várta az érdeklQdQ családokat, így igazán 
változatosan, ötletesen és egyedien készíthették el az 
ünnepi kellékeket: asztali- és ajtódíszeket, adventi 

koszorúkat, melyek méltó ékességei lehetnek az ottho-

naiknak. Ebben a legfontosabb az, hogy a gyerekek és 
a felnQttek is megtapasztalhatták, hogy jó volt együtt 
lenni és sokkal értékesebb az, amit közösen, egymás-

nak segédkezve készítünk el, mint az, amit készen, 
drága pénzen vásárolunk meg. Az anyukák mindannyi-

an elégedetten, új ötleteket elsajátítva, és az elkészített 
díszekkel gazdagabban térhettek haza, várva az elsQ 
gyertyagyújtást!  
A Kastélykerti Gyerekház dolgozói mindenkinek Kelle-

mes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag 
Boldog Új Évet Kívánnak! 

Czentnárné Márton Tünde
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Csíz! – Lefotóztuk babáinkat 
 
A Kastélykerti Gyerekházban idén is megrendeztük a 
Babafotózást, amely most is valódi sikert aratott a szülQk 
körében. A gyerekekrQl készült képeket Qszi képkeretbe 
illesztettük, és így hívattuk elQ azokat. 

Czentnárné Márton Tünde 

 

A Szent Erzsébet napi ünnepség már hagyomány 



VédWnWi Szolgálat 
 

- Az egészségügyi munkák is 
megkezdQdtek szeptember elsejével az 
általános iskolában, akárcsak az 
óvodában. Az iskola hatodik és hetedik 
osztálya megkapta a kötelezQ 
védQoltásait. A hatodik osztály a 
Diphteria, tetanus elleni védQoltást, a 
hetedik osztályos lányok pedig az 
újdonságnak számító HPV elleni 
védQoltás elsQ részletét kapták meg. 
 
- A terhesgondozást az elmúlt 
hónapokban is Dr. Halász Csaba 
nQgyógyász látta el az M.SZ.SZ. 
keretében. A gondozásban jelenleg 
tizenegy kismama vesz részt. 
 
- A védőnői tanácsadást keddenként 
vehetik igénybe a pusztadobosi 
kismamák. 
 
- Minden hét szerdáján a már 
megszokott gyerekházi látogatással 
telik a nap.  
 
- A rákmegelőzés témájában tartottam 
elQadást az IKSZT szervezésében. 
ElsQsorban a méhnyakrákról és az 
emlQrákról esett szó. Az érdeklQdQ 
asszonyok tájékozódhattak a daganatos 
megbetegedések mivoltáról, azok 
kialakulásáról és természetesen a 
megelQzési lehetQségekrQl. 
Megtanulhatták a helyes önvizsgálat 
módszerét, mindehhez pedig a 
Kastélykerti Gyerekház biztosította a 
helyszínt. A gyerekházas szülQk 
érdeklQdve hallgatták végig az 
újdonságokat.  
 
- Az egészséges táplálkozásról 
hallhattak az anyukák elQadást az Pszi 
Könyvtári Napok keretében a 
Kastélykerti Gyerekházban. 
Megismerhették részletesen a 
táplálkozási piramist, és ehhez 
kapcsolódóan pedig egészséges és 
finom ételeket kóstolhattak. 
 

Kondor Tünde 
védQnQ 

 

A gyerekek nagyon élvezték a Gombóc Együttes előadását 

 

Az egészségnek szenteltünk egy napot 
Pusztadoboson 

 

A Védőnői Szolgálat legnagyobb programja a Családi 
életmód percek egészségfejlesztő rendezvény volt 
szeptember 26-án, amelyben részt vett a település 
valamennyi intézménye.  
 

Családi Életmód percek néven zajlott az egészséget elQtérbe 
helyezQ rendezvény szeptember 26-án Pusztadoboson. Ezt az 

eseményt Dr. Székely Anita leveleki háziorvos hozta el 
községünkbe és a Kastélykerti Gyerekház, illetve az óvoda adott 

otthont számára. A rendezvényen ingyenes állapotfelmérést 
vehettek igénybe az érdeklQdQk, és életmódbeli tanácsadást is 
kaphattak. Az óvoda és iskola pedagógusai, illetve az 

önkormányzat dolgozói laikus elsQsegély oktatáson vehettek 
részt, amelyet Tóth György OMSZ-mentQtiszt tartott. Az 
óvodában megrendezett oktatáson elméletben és gyakorlatban is 
megtanulhatták a résztvevQk az elsQsegélynyújtás alapjait.  
Az iskolában a diákok személyi higiénés elQadáson vehettek 

részt, amelyet az ÁNTSZ rendezett. Dr. Székely Anita és 
Dávidné Kovács Judit az óvodások és iskolások részére tartott jó 
koordinációt, egyensúlyérzékelést és testtartást segítQ tornát, 
amelyet nagyon élveztek a gyerekek. Az óvodásoknak pedig a 

fogápolásról tartottam egy kis ismertetQt, ahol elsajátíthatták a 
fogmosás helyes technikáját.  

 

A nap végén a Gombóc Együttes szórakoztató koncertjét 
élvezhették a gyerekek és a felnQttek egyaránt.  
A résztvevQk között a rendezvény végén egy vérnyomásmérQt is 
kisorsoltunk. 

Kondor Tünde 

védQnQ 
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Irodalmi és közösségformáló kirándulás Nagyarba és Tarpára 

 

Pusztadobos Köz-
ség Önkormányzata 
irodalmi kirándulást 
szervezett Nagyar-
ba szeptember 27-
én. Nagyar neveze-
tességei, a klasszi-
cista stílusú Luby 
Kastély és az azt 
körülölelQ park, 
illetve a Rózsakert – 
amely több száz 
különleges rózsafaj-
tát rejt magában – 
szolgáltatott értékes 
és színvonalas kikapcsolódást a 
negyven kirándulónak. A Luby Kastély 
közelében álló középkori műemlék 
református templom, és a híres PetQfi-
fa – amely alatt PetQfi Sándor megírta 
az A Tisza című versét – sem maradt 
ki a megtekintett látványosságok kö-
zül. A Nagyar község határában fekvQ 
kempingben, az impozáns Veress-
Tanyán pálinkakóstolás színesítette a 
napot. 

 
Az ezen a napon, Tarpán megrendezett XI. 
Szatmár – Beregi Szilvanap és „Új Pálinka 
Ünnep” rendezvényre is ellátogatott a kirán-
duló csapat. Községünk azonban nem csak 
látogatóként volt jelen az eseményen, hanem 
képviseltette is magát a standok sokasága 
között. A kézműves sátorban a pusztadobosi 
varrós asszonyok népviseletben várták a 
vendégeket, és bemutatták a szebbnél szebb 
keresztszemes munkáikat. Megannyian cso-
dálták a gyönyörű terítQket, üvegrevalókat, 

könyvjelzQket, csuhévirágokat, 
falvédQket, telefontartókat. 
Községünk képviselQi bevezették a 
nézelQdQket a bodza- szilva és 
vegyes gyümölcslekvár-fQzés forté-
lyaiba is. A rézüstben fQtt lekvárnak 
nagy sikere volt, akárcsak a stand-
nál kínált pálinkának. A fQzQs sá-
tornál pedig finom babgulyás várta 
a pusztadobosi kirándulókat és a 
rendezvény vendégeit. 
Kellemes kikapcsolódás volt ez a 
nap mindenki számára. 

 

 

„Egymillió csillag a szegényekért” 

 

Pusztadoboson elQször rendeztük meg az „Egymillió csillag a 
szegényekért” szolidaritási akciót. A gyertyagyújtással egybekö-
tött adománygyűjtést egy kis műsorral fűszereztük. A köszöntQ 
után a Karitász csoport énekét hallhatták a megjelentek, majd 
az óvodások szerepeltek. Verset mondott: Péter Sándorné, 
Veress Sándorné, Kolleg Józsefné, Sántha Béláné. A megható 
szavak után Fülöp Sándor tisztelendQ úr mondott beszédet, és 
megszentelte a gyertyákat. Ezután következett a közös gyertya-

gyújtás, majd süteménnyel és teával kínáltuk a közönséget. Ezen az estén éreztük az összefogást, éreztük azt, hogy 
minden nehézség ellenére fontos számunkra a közösségünk és érdekel bennünket a szegény emberek sorsa. A 

rendezvény ideje alatt 100ő80 Ft gyűlt össze! Az 
adományból származó összeget a Karitász a szegé-
nyek, a szükséget szenvedQk megsegítésére fordít-
ja. Köszönjük szépen mindenkinek a felajánlást! 
Köszönöm a Karitász csoportomnak a szép műsort, 
Bokor Tibornak az énekkíséretet, Jurkinya Tamás-

nak a hangosítást, az óvodásoknak a szép és meg-

ható műsort, az óvó néniknek a felkészítést! Köszö-
nöm a finom süteményeket! És ahogy az énekkartól 
is hallhattuk:  

A SZERETET ÁRADJON KÖZTÜNK! 
 

Tóth Zsuzsanna 
Karitász vezetQ 

Pusztadobos is felvonult a nyírmadai Városnapon 

 
Nyírmadán szeptember 20-án rendezték meg a hagyományos 
szüreti felvonulással egybekötött városnapot. Nyírmada pol-
gármestere, Kálmán Béla meghívására Biró Tibor 
pusztadobosi lakos csapatával együtt feldíszített lovasfogattal 
képviselte településünket.  
A rendezvényt községünk polgármestere, Dani Attila is meg-
tisztelte jelenlétével és szép tárogató játékával emelte az ese-
mény színvonalát.  
Köszönjük szépen Nyírmada polgármesterének és lakosainak 
a meghívást és a kedves fogadtatás! 
A rendezvényen megtörtént a díszpolgári címek átadása is. A 
díjazottak között volt Bokross Elekné tiszteletes-asszony, aki 
településünkön is szolgál. A pusztadobosiak nevében gratulá-
lunk az elismeréshez és jó egészséget kívánunk! 
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  A kiránduló csapat a Luby Kastéy előtt 

A pusztadobosi kézműves sátor Tarpán 



A helyismereti vetélkedő döntője 

 

„Találkozzunk a könyvtárban” 

Vszi Könyvtári Napok Pusztadoboson 

 

Az Országos Könyvtári Napok 

elnevezésű programsorozat 
október 13-a és 20-a között 
invitált kicsiket és nagyokat 
egyaránt a könyvtárakba, amely-

ből a pusztadobosi Községi 
Könyvtár sem maradhatott ki. 
 

Az október 13-tól 20-ig tartott 

Országos Könyvtári Napok prog-

ramsorozat célja évek óta, hogy az 
olvasás szeretetére buzdítson 
minden korosztályt. A pusztadobosi 
Községi Könyvtár idén is részt vett 
ezen az országos eseményen, és 
színvonalas 
programok-

kal kedves-

kedhetett 

olvasóinak 
egy héten 
keresztül. 
Számos 
érdeklQdQ 
volt kíváncsi 
a „Puszta-

dobos régen 
és ma” 
elnevezésű kiállításunkra, ahol 
községünkkel kapcsolatos régi és 
új újságcikkek bemutatásával 
adtunk képet Pusztadobos közel-

múltjáról. Kézműves foglalkozásra 
invitáltunk kicsiket és nagyobbakat 

egyaránt, akik lelkesen készítették 
a szebbnél szebb alkotásokat, Qszi 
termések felhasználásával. A 

Kastélykerti Gyerekházban egész-

ségnapot tartottunk, ahol az egész-

séges életmódról folyt elQadás, 

majd egészséges ételeket is fo-

gyaszthattak a jelenlévQk. Az 

IKSZT-ben a biztonságos inter-

nethasználatról láthattak vetítést 
a gyerekek, majd informatikai 

totón bizonyíthatták tudásukat. 
Az óvodások és az alsó tagoza-

tos általános iskolások a „Pusz-

tadobos – az én kedves lakóhe-

lyem” elnevezésű rajzpályáza-

ton mérhették össze kézügyes-

ségüket. A program zárásaként 
a Családi helyismereti vetélkedQ 

döntQjét rendeztük meg az 
iskolában. A vetélkedQn részt 
vett csapatok közel két héten 
keresztül dolgoztak a Pusztado-

bos múltját 
és jelenét 

megismer-

tetni kívánó 
feladatlapok 

kitöltésén. A 
döntQn zsűri 
értékelte a 

csoportok 

teljesítmé-
nyét, miköz-

ben a jelen-

lévQ vendé-
gekkel közös éneklés és vers-

mondás színesítette a délutánt. 
A rendezvényt megtisztelte 

jelenlétével Molnár Sándor, a 
vajai Magyar Nemzeti Múzeum 
Vay Ádám Muzeális Gyűjtemé-
nye vezetQje, aki Pusztadobos 
környékének nevezetességeirQl 
tartott elQadást. 
A hét során számos nyeremény-

nyel és élménnyel gazdagodtak 
a résztvevQk. 
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Könyvajánló 

 

„Kedves karácsonyi történetek, 
(…) amelyek minden család hideg 

téli estéjét beragyogják, (…).” 

       

66 ízletes édesség, amely még 
finomabbá teszi a karácsony es-

téket. 

        

„Több mint száz ünnepi vers, ima, 
hálaadás, fohász és pohárköszön-

tő egyedülálló gyűjteménye (…).” 

 

 

Mi is ott voltunk a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-

tárban, a Népmese Napján 

 

A magyar népmese napján, szeptember 30-án Nyíregyházára látogatott a 
pusztadobosi iskola néhány tanulója, hogy részt vegyenek a megyei könyv-

tár rendezvényén. Az egész napos meseolvasásban a pusztadobosi gyere-

kek is kivették részüket, majd a könyvtár elQtti alkalmi játszótéren vették 
birtokba a fajátékokat. Mindenki jól érezte magát, és sok mesés élménnyel 
lettek gazdagabbak. 

 



Kreatív gyertyák készülnek a könyvtárban 

 
 

Novemberi népszokások felelevenítése és  
gyertyakészítés a könyvtárban 

 
A hagyományok ápolására, azon belül is a novemberi népszo-

kások felelevenítésére hívott a Községi Könyvtár minden 
érdeklQdQt november 25-én. 

Kisebbek és 
nagyobbak egy-

aránt ellátogat-

tak a könyvtárba, 
ahol közös be-

szélgetés során 
idézték fel a 
november hó-
naphoz kötQdQ 

néphagyomá-
nyokat. Erzsé-
bet, Katalin és 

András, a hónap legjelentQsebb szentjei és a hozzájuk fűzQdQ 
hiedelmek is szóba kerültek, miközben a Mindenszentek 
ünnepérQl is megemlékeztek, illetve a Márton nap és a lúd 
legendájára is fény derült. 
Kézműves foglalkozás keretében – a novemberre olyannyira 

jellemzQ – dekoratív gyertyák készítésére is lehetQség volt. 
Szép és kreatív alkotások születtek, amelyet sütemény és 
meleg tea kíséretében, kellemes hangulatban készítettek el a 
jelenlévQk.

 

 

IKSZT HÍREK 

Czirják Erzsébet falugazdász tartott 
október 22-én tájékoztató jellegű 
elQadást, amelynek témája a földek 
nitrát érzékenysége volt. A gazdák 

feltehették kérdéseiket, mint például 
hogy milyen eljárás során lehet 
bevizsgáltatni a földet és ezzel 
kapcsolatban mik a további teendQk.  
Nagy segítség az itteni földtulajdono-
soknak hogy helyben értesülhetnek a 
földdel kapcsolatos jogszabályokról 
és kérdéseikre is választ kaphatnak.  
 
A biztonságos internethasználatról 
folyt tájékoztató - elQadás az IKSZT 
épületében, amely helyet biztosított 
az Pszi Könyvtári Napok egyik 
rendezvényének. Az iskoláskorú 

gyerekek az elQadás után az itt 
elhangzott ismereteket bizonyítva 
tesztet töltöttek ki, a legjobbakat 
pedig a könyvtár jutalomban részesít-
tette. 
Az intézményünkben megrendezett 
elQadás segíti a gyerekeket abban, 
hogy a könyvtárban is tudják hasz-
nosítani az internettel kapcsolatos 
tudásukat. 
 
Serdülőkorú fiataloknak tartott 
szexuális felvilágosítást az IKSZT-
ben Kondor Tünde, községünk 
védQnQje, amely során a gyerekek 
bátran feltehették kérdéseiket. 
Ezúton szeretném megköszönni a 
védQnQ közreműködését, és egész 
éves munkáját. 
 
A „Tegyünk a zöldebb környeze-

tünkért mozgalom” alkalmából 
szemétszedési akcióba kezdtünk. 
Erre az eseményre immár harmadik 
éve kerül sor az IKSZT szervezésé-
ben.  
A település belterületén gyerekek 
segítségével gyűjtöttük össze a 

szemetet, arra ösztönözve Qket, hogy 
vegyenek részt a tisztább és szebb 
környezet létrehozásában, megQrzé-
sében. 

Hiszen célunk a környezettudatos-
ságra való nevelés, a tisztább 
lakókörnyezet kialakítása. 
 
A „Tegyünk még többet egészsé-
günkért” programnak intézményünk 
adott otthont november 26-án. 
KülönbözQ vizsgálatokon vehettek 
részt a falu lakosai, akik közül többen 
is éltek ezzel a lehetQséggel. 
 

Ganyu Tamás 

ÜNNEPI SZENTMISÉK ÉS  
ISTENTISZTELET 

 

Görög katolikus templom 
December 24.: 17:00 
December 25.,26.,27.: 09:00 
Szentgyónás: December 23.: 15:00 

 

Római katolikus templom 
December 24.: 23:00 
December 25., 26.: 09:00 
Szentgyónás: December 20.: 16:30 

 

Református Imaház 
December 25.: 08:30 Úrvacsora 
December 26.: 14:00 

 

Közös beszélgetésre jött össze  
a kerületi papság 

A római katolikus papság december 3-án jött össze, 
hogy egyházi témákról, családokkal kapcsolatosan 
felmerülQ problémákról beszélgessenek. A római 
katolikus templomban szentmisével kezdQdött a 
találkozó, majd a plébánián közös ebéd során be-
szélték meg az aktuális dolgokat és látták el egy-
mást jó tanácsokkal – tájékoztatott minket Fülöp 
Sándor esperes úr. 
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PolgárWr Egyesület hírei 
 

PolgárQrségünk az augusztusi Közösségi Napon teljesített egész napos szolgálatot, illetve Mindenszentek alkalmával is 
ügyelt a közbiztonságra. A temetQ délutáni és éjszakai felügyelése fontos munka mostanság. 
 

Megtörtént a vacsorával egybekötött éves értékelés, ahol az egyesület tagjainak feleségeit is örömmel fogadtuk. 
 

A polgárQrség tagjainak a 201ő-ös évben újra vizsgázniuk kell majd. Jelenleg hét próbaidős van az egyesületben, akik 
három hónap elteltével dönthetnek a végleges maradásról. 
 

Ebben az évben az önkormányzattól kapott 200 000 Ft-ból gazdálkodtunk, amelyet benzinköltségre, könyvelQi díjra és a 
kötelezQ kiadásokra használtunk fel. 
 

Pályázatok útján 2014-ben 640 000 Ft-ot nyertünk. A legutóbb megnyert, 140 000 Ft-os pályázat összege még nem lett 
felhasználva, ezzel 201ő. február 10-ig kell majd elszámolnia az egyesületnek. PolgárQreink idén kapták meg új igazolvá-
nyaikat, amelyet az OPSZ biztosított. Kedvezményes telefon vásárlásra is lehetQségük volt az egyesület tagjainak, amely 
során tizenhat darab telefont vásároltak saját pénzbQl.  

Bartha Géza 
az egyesület vezetQje 

 

 

 

 

FélidWhöz ért a labdarúgó bajnokság a Me-

gyei III. osztály – Szatmár Csoportban 

 

ő. forduló 
Pusztadobos LE – Ramocsaháza SE    0-1 (0-1) 
 
6. forduló 
Nyírkércs SzabadidQ SE – Pusztadobos LE  3-1 (2-0) 
 
7. forduló 
Pusztadobos LE – Rohod SE    1-1 (0-1) 
 
8. forduló 
Kántorjánosi KSE – Pusztadobos LE    2-5 (1-3) 
 
9. forduló 
Pusztadobos LE – Székelyi SE    2-0 (1-0) 
 
10. forduló 
Fábiánháza FC – Pusztadobos LE    2-4 (1-3) 
  
11. forduló 
Pusztadobos LE – Petneháza SE    2-0 (0-0) 
 

12. forduló 
Községi SE Nyírtét – Pusztadobos LE 2-3 (0-2) 
 
13. forduló 
Pusztadobos LE – Nyírjákó SC    2-1 (1-1) 
 
1Ő. forduló (elQrehozott) 
Kocsord SE – Pusztadobos LE    3-3 (1-1)

 

Megyei III. Szatmár csoport – A tabella állása a 14. forduló után 
 Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Gólkülönbség Pont 

1. Ramocsaháza SE 14 11 - 3 54-41 33 

2. Nyírgyulaj KSE 14 9 3 2 44-22 30 

3. Pusztadobos LE 14 9 2 3 35-22 29 

4. Nyírkércs SzabadidQ SE 14 9 1 4 50-25 28 

5. Petneháza SE 14 9 0 5 60-31 27 

6. Nyírjákó SC 14 7 2 5 33-26 23 

7. Községi SE Nyírtét 14 7 2 5 36-30 23 

8. Rohod SE 14 6 3 5 35-22 21 

9. Hodászi SBK 14 4 4 6 34-31 16 

10. Nyírcsászári Futball Klub 14 4 3 7 35-40 15 

11. Fábiánháza FC 14 4 0 10 27-54 12 

12. Székelyi Sportegyesület 14 3 2 9 30-58 11 

13. Kocsord SE 14 2 1 11 31-53 7 

14. Kántorjánosi KSE 14 2 1 11 14-63 7 
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forrás: www.szabolcsfoci.hu 

http://www.szabolcsfoci.hu/


  

RendWrségi felhívás 

A tél kezdetével és a hideg idQ eljövetelével 
legyen óvatosabb az utakon! Készítse fel jár-

művét a télre, ellenQrizze a világítás, az akku-

mulátor, a fékrendszer állapotát! 

Ha 7 °C alá csökken a hQmérséklet, használ-

jon TÉLI GUMIABRONCSOT! 

 
 

Daavid is megtáncoltatta a közönséget 

 

Családi Nap Pusztadoboson 

 

A közös időtöltés, együttlét és kikapcsolódás állt a középpontban október 18-án Pusztadoboson, a Családi Nap 
elnevezésű rendezvény alkalmából.  Sportversenyek, zenés fellépések és megannyi finomság várta az eseményre 
látogatókat. 

Egész napos kikapcsolódásban volt részük azoknak, akik október 18-án 
ellátogattak a Családi Napra, amelynek a Pusztadobosi Általános Iskola 
adott otthont.  

A délelQtt folyamán az iskolások mérethették meg magukat a legkülönfé-
lébb játékok során. Kerékpáros vetélkedQ, labdajátékok és ügyességi fel-

adatok várták Qket, miközben az egészséges életmód jegyében díszes 
plakátokat is készítettek, és egészségtotót töltöttek ki.  
Kondor Tünde védQnQ közreműködésével az érdeklQdQk vércukor- és vér-
nyomás mérésen is részt vehettek, illetve életmódbeli tanácsokat is kap-
hattak. 
A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Természetbarát diákköre érdekes kiállítá-
sával színezte a napot. 
Az augusztusi Közösségi Napon nagy népszerűségre szert tett nQi futball-

csapatok a Családi Napon is összemérték erejüket és kellemes szórakozást biztosítottak a szurkolók számára.  
A nap folyamán sertésbQl készült különféle ízletes falatok is várták a résztvevQket, a kicsik pedig az egész napos vidám-
parkot is élvezhették. 
Délután kezdetét vették a fellépések. Tánccsoportot kö-
szönthettünk, miközben Kázmér Tamás énekelt a hazai 
közönségnek, majd a mulatós dallamok kerültek a fQsze-
repbe. Daavid és Roberto táncoltatták meg a hallgatóságot, 
és a meglepetésvendégként fellépQ V-Zoy is hozzájárult a 
hangulat fokozásához. A rendezvényt hajnalig tartó bál és 
mulatozás zárta. 
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Megalakult az Vszirózsa NWi Klub 

 

Megalakult községünkben szeptember hó-
napban az Pszirózsa NQi Klub. Az IKSZT 

épülete biztosít helyet a kis társaságnak, 
amely egy héten egyszer találkozik, hogy 

együtt süssenek, fQzzenek, daloljanak, tán-

coljanak, verset olvassanak, 

kézműveskedjenek, hasznos tanácsokkal 
lássák el egymást, új dolgokat és érdekessé-
geket tanuljanak, miközben közösen töltenek 
el egy kellemes délutánt a közösségformálás, 

az összetartás és a vidámság jegyében. 

  

 



 

„Süssünk, süssünk valamit…” 

 

Csokis-narancsos márványkuglóf 
 
Hozzávalók 
3.3 dl tej 
44 dkg cukor 
1 evQkanál vaníliakivonat 
25 dkg olvasztott vaj + a forma kikené-
séhez 
22.ő dkg sütQporos liszt 
2 db tojás 
2 dkg kakaópor 
1ő dkg étcsokoládé 
1 evQkanál reszelt narancshéj 
 
Az öntethez: 
1ő dkg étcsokoládé 
1 dl tejszín 
 
Elkészítés 
A sütQt elQmelegítjük 180 °C-ra. A tejet 
elkeverjük a cukorral és a vaníliával, 
hozzáadjuk az olvasztott vajat, majd 
hozzákeverjük a lisztet és a tojást is. 
A tészta egyik feléhez hozzákeverjük a 
kakaóport és a felolvasztott étcsokolá-
dét, a másik feléhez pedig a narancshé-
jat. 
A csokoládés részt egy kivajazott kuglóf-
formába öntjük. Kanalanként hozzáadjuk 
a narancsos keveréket úgy, hogy egy 
kenQkéssel közben örvényeket rajzolunk 
bele (ez adja majd a márványmintáza-
tot). 
A kuglófot sütQben 60-80 percig sütjük 
(tűpróbával ellenQrizzük), majd a formá-
ban 20 percig hűlni hagyjuk. Közben az 
apróra vágott csokoládét összeforraljuk 
a tejszínnel, és tálaláskor meglocsoljuk 
vele a kuglófot. 
 
 
Forrás: receptvarazs.hu 
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  Kapros EnikQ 

 

Születtek 

 

Augusztus 

Balogh GyQzQ, Kaszás Zoltán 

 
Szeptember 

Bódi Kevin Nikolász, Dobos Nándor 
 

Október 
Berki GergQ Gyula 

Elhunytak 

 

Szeptember 

Giczei Zoltán Géza, Rostás Károly 

 
November 

Vastag Sándorné (volt pusztadobosi  
lakos) 

Hogyan készül a 

közelgő ünnepekre? 

 

Kerekasztal beszélgetés januártól 

 

201ő. januártól polgármester úr kezdeményezésére kerekasztal 
beszélgetés – sorozatra kerül sor; települést, illetve lakosságot 
érintQ közérdekű témákban.  

Az elképzelés szerint minden hónap második csütörtök este, 
17:00-tól az IKSZT-ben zajlana a beszélgetés. 

Az aktuális témákról elQzetesen értesítést kap a lakosság. 

Várunk minden érdeklQdQt szeretettel! 

 

 

 

Czentnár Mihályné „A szokásos módon várjuk az ünnepe-

ket. Lelkileg készülünk, szentmisére 

megyünk. Az idei karácsonyt is együtt 

töltjük a családdal, ahogy mindig. A gyere-

kekkel, unokánkkal közösen ünnepelünk 

majd.” 

 

Homoki Józsefné „Én lelkileg készülök az ünnepekre. Imád-

sággal várom a Karácsonyt, és minden-

képpen templomba megyek majd.” 
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